
K1061784 121110  
ل مهخسن راضحإب لضفتلا نيبودنملا نم ىجريو،ةقيثولا هذه نم ةدودحم خسن تعبُط تاقفنلا يف داصتقالا يعاودل مدعو تاعامتج ال 

    .ةيفاضإ خسن بلط

EP ةدحتملا ممألا 
UNEP/OzL.Pro.22/4/Add.1*  

Distr.: General 
28 July 2010 

Arabic 
Original: English 

  ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب

  

   
يف فارطألل نورشعلاو يناث لا عامتجالا

ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 
  نوزوألا ةقبطل
  ٢٠١٠ ربمفون/يناثلا نيرشت ١٢ - ٨ ،كوكناب

يريضحتلا ءزجلل تقؤملا لامعألا لودج نم٤دنبلا   **  
ةيامحل انييف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلل ةيلاملا ريراقتلا 
ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا ةقبط 

لايرتنوم لوكوتوربتاينازيمو نوزوألا ةقبطل   

ماعل ةدمتعملا ةينازيملا ىلع ةحرتقملا تاحيقنتلا نيماعلل ناتحرتقملا ناتينازيملاو ٢٠١٠   
ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلل ٢٠١٢ و٢٠١١  

  نوزوألا ةقبطل
  ةنامألا نم ةركذم
  ةفاضإ
لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلل يلاملا ريرقت لا
تافورصملاو ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٨نيتنسلا ةرتف نع نوزوألا ةقبطل ةدفنتسمل ا داوملا نأشب  

نيتدمتعملا نيتينازيملاب ةنراقم٢٠٠٩ماع لالخ     
ةحقنملا ةينازيملا ا UNEP/OzL.Pro.22/4ةقيثولل ةفاضإ ةيلاحلا ةركذملا لثمت   - ١  اقفرم نمضتت يتلا  ،

نيماعلل نيتحرتقملا نيتينازيملاو ٢٠١٠ماعل ةدمتعملا  لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلل  ٢٠١٢ و٢٠١١ 
  .نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم

                                                           
لوألا نيرشت٦يف اهرادصإ ديعأ   * ةينف بابسأل٢٠١٠ربوتكأ /   . 

**  UNEP/OzL.Pro.22/1. 
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انييف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلل دمتعملا يلاملا ريرقتلا ةقيثولا هذهل لوألا قفرملا نمضتيو   - ٢
نيتنسلا ةرتف نع نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا ةقبط ةيامحل  

٢٠٠٩ - ٢٠٠٨.  
نيينامئتسإلا نيقودنصلا نم ةيلعفلا تافورصملا نيبي ةنامألا هتدعأ ًالودج يناثلا قفرملا نمضتيو   -٣

ماعلا كلذل نيتدمتعملا نيتينازيملاب ةنراقم٢٠٠٩ماع لالخ  قودنصلا نم ةنامألا ةطشنأ لومتو .  
لاتامهاسملا نمو ،انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلاو ،لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا ةيفاضإلا ةيعوط   
فارطألاىدارف نم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا اهلمحت يتلا فيلاكتلا يلامجإ غلب ٢٠٠٩ ماع يفو.    

ًارالود٤ ٩٨٠ ٢٩٧لايرتنوم  اهرادقم و ةئاملاب ١٣ ةبسنب يهو جمانربلا معد فيلاكت كلذ يف امب،  
يتلا فيلاكتلا يلامجإغلبو ،ًارالود ٥٦٦ ١٩٩ لالخ نم اهليومت مت  انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلا    
ًارالود٧٦ ٤٣٠اهرادقم و ةئاملاب ١٣ ةبسنب يهو جمانربلا معد فيلاكت لمشت ًارالود ٦٦٤ ٣٢٨  .  

رصم :ةيلاتلا فارطألا نم ةصصخم تامهاسم تدرو دقو  - ٤ رالود١٨٩ ٨٠٠(  ميظنت لجأ نم )  
ًارالود١١٨ ٥٠٨(ديوسلاو ؛لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو د حاولا عامتجالا ةدايزل )  
ادنلنفو ؛لايرتنوم لوكوتورب تاعامتجا يف ًاومن نادلبلا لقأ ةكراشم ًارالود١٩ ٨٩٤(  جيورنلاو )  
ًارالود٣٧ ٧٠٧( مويتروسنوكلاو ؛لايرتنوم لوكوتورب تاعامتجا يف ةيمانلا نا دلبلا ةكراشم ةدايزل)  

رالود٨ ٠٠٠(ينالديصلا لوصوريألل يلودلا    .ةيبطلا ةينقتلا تارايخلا ةنجلل كراشملا سيئرلا ةطشنأل)  
ةدحتملا تايالولا تارالود ىلإ ةقيثولا هذه يف تدرو امثيح " تارالود"ةملك ريشتو   - ٥
  .كلذ فالخ ركذي مل ام ،ةيكيرمألا
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  لوألا قفرملا
لوكوتوربو نوزوألا ةقبط ةيامحل ا نييف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلل دمتعملا يلاملا ريرقتلا
نيتنسلا ةرتف نع نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم  ٢٠٠٩ -٢٠٠٨ 
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يناثلاقفرملا    
ماع يفتافورصملا  نيتدمتعملا نيتينازيملاب ةنراقم٢٠٠٩  انييف ةيقافتاو لايرتنوم لوكوتوربل نيينامئتسالا نيقودنصلل     

    
  لمع/رهش

  لايرتنوم لوكوتورب
ماعل ةدمتعملا ةينازيملا 

٢٠٠٩  

تافورصملا 
ماعل ةيلعفلا 

٢٠٠٩  
  لمع/رهش

  انييف ةيقافتا
ةدمتعملا ةينازيملا 

  ٢٠٠٩ماعل 

تافورصملا 
ماعل ةيلعفلا 

٢٠٠٩ 

       عورشملا يفظوم رصنع  ١٠
       عورشملا وفظوم ١١٠٠ 
 ١٣٥ ٦٦٤ ١٣٥ ٦٦٤ ٦  ١٥٧ ١٦٤  ١٥٧ ١٦٤  ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٢-دم(يذيفنت نيمأ  ١١٠١  
  -  -   ٢٣٩ ٤٠٤  ٢٤٠ ٠٠٠  ١٢  )١-دم(يذيفنت نيمأ بئان   ١١٠٢  
  -  -    ١٩١ ٠٠٠  ١٩١ ٠٠٠  ١٢  )٥-ف(مدقأ ينوناق فظوم   ١١٠٣  
مساقتلاب ) (٥-ف(مدقأ ةيملع نوؤش فظوم  ١١٠٤  

 ١٠١ ٣٥٥ ١٠١ ٥٧٤ ٦ ١٢٤ ٢٠٧ ١٢٤ ٤٢٦ ٦ )انييف ةيقافتا عم

 ر- -  - -   )ةئيبلاجمانرب نم عفدت ) (٤- ف(يرادإ فظوم  ١١٠٥  
  -  -    ١٤٢ ٠٥٠  ١٤٢ ٠٥٠  ١٢  )٣-ف) (تانايبلا مظن(جمانرب فظوم   ١١٠٦  
 ١٢٥ ٦٨٥ ١٢٥ ٦٨٥ ١٢ - -  )٣- ف( )تامولعمو تالاصتا(جمانرب فظوم  ١١٠٧  
  -  -    ١٨٠ ٠٠٠  ١٨٠ ٠٠٠  ١٢  )٣-ف) (لاثتماو دصر(جمانرب فظو م  ١١٠٨  

عوم ١١٩٩  ٣٦٢ ٧٠٤ ٣٦٢ ٩٢٣  ١ ٠٣٣ ٨٢٥ ١ ٠٣٤ ٦٤٠   ا 
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  لمع/رهش

  لايرتنوم لوكوتورب
ماعل ةدمتعملا ةينازيملا 

٢٠٠٩  

تافورصملا 
ماعل ةيلعفلا 

٢٠٠٩  
  لمع/رهش

  انييف ةيقافتا
ةدمتعملا ةينازيملا 

  ٢٠٠٩ماعل 

تافورصملا 
ماعل ةيلعفلا 

٢٠٠٩ 

       يرادإلا معدلا ١٣٠٠ 
 ١٨ ٧٠٣ ٢١ ٢٥٠  ٦ ٢٠ ٥١٩  ٢١ ٢٥٠ ٦ )٧-ع.خ(يرادإ دعاسم  ١٣٠١  
  -  -    ٢٦ ١٢٣  ٢٦ ٦٢٥  ١٢  )٦-ع.خ(يصخش دعاسم   ١٣٠٢  
ةيقافتا نم عفدت ) (٦-ع.خ(جمانرب دعاسم  ١٣٠٣  

 ٩ ٨٠٧ ٢٢ ٤٧٢ ١٢ - -   )انييف

عم مساقتلاب  ()٦-ع.خ(يصخش دعاسم  ١٣٠٤  
  )انييف ةيقافتا

١٤ ٩١٣  ١٧ ٥٧٣ ٦  ١٦ ٧٦٧ ١٧ ٥٧٣  ٦ 

ةيقافتا عم مساقتلاب  ()٦-ع.خ(جمانرب دعاسم  ١٣٠٥  
  )انييف

١٥ ٠٨٦ ١٦ ٢٩٥ ٦ ١٥ ٩٣٨ ١٦ ٢٩٥  ٦ 

  -  -    ٢٥ ٣٤٤  ٢٥ ٥٦٠  ١٢  )٦-ع.خ(قئاثو بتاك   ١٣٠٦   
تامولعم مظن دعاسم  (تانايب دعاسم  ١٣٠٧   

  )٧-ع.خ) (ةيبوساح
٤١ ٦٥١  ٤٢ ١٧٤  ١٢    -  -  

جمانرب نم عفدت ) (٧-ع.خ(جمانرب دعاسم   ١٣٠٨   
  - -   -  -   )ةئيبلا

) ٤ -ع .خ(دادمإلاو لقنلا نوؤشل دعاسم  ١٣٠٩  
 - -  - -  )ةئيبلا جمانربنم عفدت (



UNEP/OzL.Pro.20/4/Add.1*  

7 

    
  لمع/رهش

  لايرتنوم لوكوتورب
ماعل ةدمتعملا ةينازيملا 

٢٠٠٩  

تافورصملا 
ماعل ةيلعفلا 

٢٠٠٩  
  لمع/رهش

  انييف ةيقافتا
ةدمتعملا ةينازيملا 

  ٢٠٠٩ماعل 

تافورصملا 
ماعل ةيلعفلا 

٢٠٠٩ 
نم عفدت  ()٦-ع.خ( ةغللا يئانث مدقأ ريتركس ١٣١٠  

  )انييف ةيقافتا
  - -  ٢١ ٩٦٨  ٢٢ ٣٦٥ ١٢ 

  -  -   ٢٠ ٩٧٠  ٢١ ٣٠٠  ١٢  ةتقؤملا ةدعاسملا  ١٣٢٠  
قيرفلا تاعامتجا -تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت   ١٣٢١    

  -  -    ٥٣٩ ٤٥٥  ٥٣٩ ٤٥٥    ةيوضعلا حوتفملا لماعلا
تاعامتجالا -تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت  ١٣٢٢    

عم مساقتلاب (ف ارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا
 )تاونس ثالث لك انييف ةيقافتا

 ٥٧٤ ١٤٧  ٥٧٧ ٧٥٥  - - 

  -  -    ٦٢ ١٧٤  ١٠٠ ٠٠٠    مييقتلا ةقرفأ تاعامتجا  ١٣٢٣  
 - -  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  بتكملا تاعامتجا ١٣٢٤  
  -  -    ١١١ ١٦٢  ١١١ ٢٠٠    ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا  ١٣٢٥   
لوكوتو ربل ةيمسرلا ريغ تارواشملا تاعامتجا  ١٣٢٦  

  -  -    ٦ ٦١٤  ١٠ ٠٠٠    لايرتنوم

 ٨ ٠٨٠ ١٠ ٠٠٠  - -   نوزوألا ةقبط ةيامحل جيورتلا ةطشنأ ١٣٢٨  
  )٦٣(  -   -  -   ةقباسلا تاونسلا تامازتلا نمتاروفو   ١٣٨٨  
عوم  ١٣٩٩   ٨٨ ٤٩٣ ١٠٩ ٩٥٥  ١ ٤٨٠ ٨٦٥ ١ ٥٢٩ ١٨٧  ا 
ىرخألا فيلاكتلاو نيفظوملا فيلاكت يلامجإ     

 ٤٥١ ١٩٧  ٤٧٢ ٨٧٨  ٢ ٥١٤ ٦٨٩ ٢ ٥٦٣ ٨٢٧   نيفظوملا نوؤشب ةقلعتملا
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  لمع/رهش

  لايرتنوم لوكوتورب
ماعل ةدمتعملا ةينازيملا 

٢٠٠٩  

تافورصملا 
ماعل ةيلعفلا 

٢٠٠٩  
  لمع/رهش

  انييف ةيقافتا
ةدمتعملا ةينازيملا 

  ٢٠٠٩ماعل 

تافورصملا 
ماعل ةيلعفلا 

٢٠٠٩ 

            نويراشتسالا ءاربخلا ١٢٠٠ 
جيورتلاو اهليلحتو تانايبلا غالبإ يف ةدعاسملا   ١٢٠١  

  -  -   ٤٠ ٠٠٠  ٤٠ ٠٠٠   لوكوتوربلا ذيفنتل

عوم  ١٢٩٩   ٤٠ ٠٠٠  ٤٠ ٠٠٠   ا   -  -  
 - -  ٤٠ ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠   ةيدقاعتلا تامدخلا يلامجإ   
           
        ةيمسر ماهم يف رفسلا ١٦٠٠ 
 ٣٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠  ٢٠٢ ٥٧٣  ٢١٠ ٠٠٠  ةيمسر ماهم يف نيفظوملا رفس ١٦٠١  
  -  -   ١٢ ٣٣٥  ١٥ ٠٠٠   ةيمسر ماهم يف تارمتؤملا ةمدخ يفظوم رفس  ١٦٠٢  
عوم ١٦٩٩  ٣٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠  ٢١٤ ٩٠٨ ٢٢٥ ٠٠٠  ا 
 ٣٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠  ٢١٤ ٩٠٨  ٢٢٥ ٠٠٠  رفسلا فيلاكت يلامجإ 
         
        ليغشتلا تاقفن

      ةكراشمل امعد ٣٣٠٠ 
  -  -    ٤٤١ ٧٦١  ٥٠٠ ٠٠٠    مييقتلا قيرف تاعامتجا  ٣٣٠١  
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  لمع/رهش

  لايرتنوم لوكوتورب
ماعل ةدمتعملا ةينازيملا 

٢٠٠٩  

تافورصملا 
ماعل ةيلعفلا 

٢٠٠٩  
  لمع/رهش

  انييف ةيقافتا
ةدمتعملا ةينازيملا 

  ٢٠٠٩ماعل 

تافورصملا 
ماعل ةيلعفلا 

٢٠٠٩ 

 - -  ٣٨٥ ٦٠٤ ٣٨٧ ٠٠٠   فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا ٣٣٠٢  
  -  -   ٣٣٥ ٧٣٩  ٣٣٧ ٠٠٠   ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا تاعامتجا  ٣٣٠٣  
 - -  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  بتكملا تاعامتجا ٣٣٠٤  
  -  -    ١٢٥ ٠٠٠  ١٢٥ ٠٠٠    ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا  ٣٣٠٥  
  -  -    ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠     ةيمسر ريغ تاعامتجا يف تارواشم  ٣٣٠٦  
عوم ٣٣٩٩  ١ ٣١٨ ١٠٤  ١ ٣٧٩ ٠٠٠   ا  - - 
           اهتنايصو تادعملا ليغشت ٥١٠٠ 
  ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠   ٢٤ ١٥٠  ٢٥ ٠٠٠   )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب(اهريغو تادعملا ةنايص  ٥١٠١  
عوم ٥١٩٩  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠   ٢٤ ١٥٠  ٢٥ ٠٠٠   ا  

           ريراقتلا دادعإ فيلاكت ٥٢٠٠ 

  ٧ ٠٠٠ ٧ ٥٠٠   ٣٣ ٦١٠  ٥٥ ٠٠٠   ريراقتلا دادعإ ٥٢٠١  
  -  -   ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠   )ةينقتلا مييقتلا ةقرفأ ريراقت(ريراقتلا دادعإ  ٥٢٠٢  
  - -   ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠   )لوكوتوربلاب ةيعوتلا(ريراقتلا دادعإ  ٥٢٠٣  

عوم ٥٢٩٩  ٧ ٠٠٠  ٧ ٥٠٠   ٥٣ ٦١٠  ٧٥ ٠٠٠   ا  
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  لمع/رهش

  لايرتنوم لوكوتورب
ماعل ةدمتعملا ةينازيملا 

٢٠٠٩  

تافورصملا 
ماعل ةيلعفلا 

٢٠٠٩  
  لمع/رهش

  انييف ةيقافتا
ةدمتعملا ةينازيملا 

  ٢٠٠٩ماعل 

تافورصملا 
ماعل ةيلعفلا 

٢٠٠٩ 

           ةعونتم تافورصم ٥٣٠٠ 

  ٢٣ ٨٦٧  ٢٥ ٠٠٠   ٣٠ ٠٨٣  ٤٦ ٠٠٠   تالاصتالا ٥٣٠١  
  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠   ٣٠ ٠٠٠  ٣٠ ٠٠٠   )قئاثولا نحش(نحشلا تاقفن  ٥٣٠٢  
  -  -    ٧ ٠٠٠  ٧ ٠٠٠    بيردتلا  ٥٣٠٣  
  - ٥ ٠٠٠   ٦ ٥٦٠  ١٠ ٠٠٠   )نوزوألل يملاعلا مويلا(ىرخأ تافورصم  ٥٣٠٤  
عوم ٥٣٩٩  ٤٣ ٨٦٧  ٥٠ ٠٠٠   ٧٣ ٦٤٣  ٩٣ ٠٠٠   ا  

           ةفايضلا  ٥٤٠٠ 
  -  -   ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠   ةفايضلا  ٥٤٠١   
عوم  ٥٤٩٩    ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠   ا   -  -  
  )٢٣(      ٥٨ ٧٢٢     فرصلا راعسأ تابلقت نع ةمجان رئاسخ     

  ٦٠ ٨٤٤  ٦٧ ٥٠٠    ١ ٥٤٨ ٢٢٩  ١ ٥٩٢ ٠٠٠   ليغشتلا تاقفن يلامجإ   

               تاينتقملا
رالود١ ٥٠٠نع لقت دونب (ةكلهتسملا تادعملا   ٤١٠٠   (           
عم مساقتلاب (ةعونتم ةكلهتسم داوم دونب   ٤١٠١   

  ٨ ٠٨١  ٩ ٠٠٠    ١٩ ٧١٩  ٢٢ ٠٠٠    )انييف ةيقافتا

عوم ٤١٩٩    ٨ ٠٨١  ٩ ٠٠٠    ١٩ ٧١٩  ٢٢ ٠٠٠  ا  
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  لمع/رهش

  لايرتنوم لوكوتورب
ماعل ةدمتعملا ةينازيملا 

٢٠٠٩  

تافورصملا 
ماعل ةيلعفلا 

٢٠٠٩  
  لمع/رهش

  انييف ةيقافتا
ةدمتعملا ةينازيملا 

  ٢٠٠٩ماعل 

تافورصملا 
ماعل ةيلعفلا 

٢٠٠٩ 
           ةكلهتسم ريغ تادعم   ٤٢٠٠ 
ا  ٤٢٠١      ٨٠٨  ٢ ٥٠٠    ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠    اقحلمو ةيصخش بيساوح
  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠    ةلومحم بيساوح  ٤٢٠٢   
 ةزهجأ ،ةمدخلا بيساوح(ىرخأ ةيبتكم ةزهجأ   ٤٢٠٣   

ةيبتكملاتاثاثألاو ،سكافلا، وحسملا خلا   ،(    ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠   ٩ ٥٥٣ ١٠ ٠٠٠  
  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠   ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠    تادنتسم ريوصت ةزهجأ  ٤٢٠٤   

عوم  ٤٢٩٩    ٢٠ ٨٠٨ ٢٢ ٥٠٠   ٣٤ ٥٥٣  ٣٥ ٠٠٠   ا  

           بتاكملا ينابم  ٤٣٠٠ 

 ١٦ ٩٦٨ ١٧ ٥٠٠  ٤٢ ٠٠٠ ٤٢ ٠٠٠  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب(بتاكملا ينابم تاراجيإ  ٤٣٠١   
عوم ٤٣٩٩    ١٦ ٩٦٨ ١٧ ٥٠٠  ٤٢ ٠٠٠ ٤٢ ٠٠٠  ا 
                
  ٤٥ ٨٥٧  ٤٩ ٠٠٠   ٩٦ ٢٧٢  ٩٩ ٠٠٠   تاينتقملا فيلاكت يلامجإ   

  ٥٨٧ ٨٩٨ ٦١٩ ٣٧٨   ٤ ٤١٤ ٠٩٨  ٤ ٥١٩ ٨٢٧   عورشملل ةرشابملا ةيلكلا فيلاكتلا ٩٨
  ٧٦ ٤٣٠  ٨٠ ٥١٩   ٥٦٦ ١٩٩  ٥٨٧ ٥٧٧   )ةئاملاب ١٣(جمانربلا معد فيلاكت  

يلكلا عوم  ٩٩ ٦٦٤ ٣٢٨  ٦٩٩ ٨٩٧   ٤ ٩٨٠ ٢٩٧  ٥ ١٠٧ ٤٠٤   )جمانربلا معد فيلاكت كلذ يف امب(ا  
___________ 


